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Fi a nr. 19

I. COMENTARIU INTRODUCTIV

Faza de judecat  este cea de-a treia faz  a procesului penal. Dup  formularea acuza iei penale de procuror 
i veri  carea legalit ii probelor care o sus in de judec torul de camer  preliminar , procesul penal trece în 

faza în care acuzarea i ap rarea se confrunt  în fa a instan ei. 
În aceast  faz  instan a trebuie s  perceap  nemijlocit probele prin care parchetul sus ine c  sunt dovedite 

tezele probatorii ale acuz rii, trebuie s  evalueze  abilitatea, credibilitatea i valoarea probant  a mijloacelor 
de prob  administrate i s  determine în func ie de standardul probatoriu dincolo de orice îndoial  rezonabil  
dac  acuza ia penal  este temeinic .

În aceast  privin , în doctrin  (N. Volonciu, op. cit., p. 104) s-a ar tat c  „în faza judec ii conducerea 
activi t ii procesuale revine instan ei, care este subiectul dominant al procesului penal, prezent în toate 
raportu rile procesuale din cadrul acestei faze. Instan a se constituie într-un complet care are competen a 
prev zut  de lege. În afara instan ei, dintre organele judiciare mai particip  la judecat  procurorul. Pozi ia 
procesual  a procurorului este îns  diferit  de cea pe care acesta o are în cadrul urm ririi penale, unde se 
manifest  ca organ dominant. Organul de cercetare penal  nu numai c  nu particip  la judecat , dar instan a 
nici nu intr  direct în raport cu acest organ, leg tura realizându-se exclusiv prin intermediul procurorului. 
Obiectul judec ii este solu ionarea cauzei penale în mod de  nitiv. Aceasta presupune pronun area de c tre 
instan  a unei hot râri legale i temeinice, susceptibil  de a   pus  în executare, în scopul realiz rii depline i 
de  nitive a sarcinilor justi iei penale. (…) Judecata constituie faza central  i cea mai important  a procesului 
penal, pentru c  în cadrul ei se realizeaz  solu ionarea de  nitiv  a cauzei penale. Pentru o corect  solu ionare 
a cauzei, întreaga desf urare procesual  anterioar  este susceptibil  de examinare i reapreciere”.
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CUVINTE CHEIE

Judiciar: 1. însu ire a activit ii de înf ptuire a justi iei de c tre instan ele de judecat ; 2. care apar ine 
sistemului de justi ie (de pild , organ judiciar, expertiz  judiciar  etc.).

Judecarea este activitatea procesual  desf urat  de instan a de jude cat  în vederea judec rii cauzei 
penale cu care a fost sesizat . 

Judecata în prim  instan  este prima etap  a fazei de judecat  care se termin  prin pronun area sentin ei 
penale; reprezint  pri mul grad de jurisdic ie. 

Judecata în fond este activitatea procesual  constând în analizarea fondului cauzei penale (temeiuri de 
fapt i temeiuri de drept) care se realizeaz  cu ocazia judec rii în prim  instan  sau în apel sau a rejudec rii 
dup  des  in are.

Judecata dup  des  in are este activitatea procesual  constând în judecarea unei cauze dup  des  in area 
hot  rârii în urma judec rii apelului.

Judecata în apel este a doua etap  a fazei de judecat , în care hot  râ rea pronun at  în prim  instan  care 
a fost atacat  cu apel este veri  cat  sub aspectul legalit ii i temeiniciei pe baza lucr rilor i a materialului 
din dosarul cauzei, precum i a oric ror probe noi, administrate în fa a instan ei de apel. 

Judecata în c i de atac este judecata ce se desf oar  în c ile ordinare sau extraordinare de atac. 

Judec toria este instan a judec to reasc  f r  personalitate juridic , care are plenitudine de compe ten ; 
are competen a de a solu iona în prim  instan  toate cauzele penale cu excep ia celor date prin lege în 
competen a altor instan e. Localit ile care fac parte din circumscrip iile judec  toriilor din  ecare jude  se 
stabilesc prin hot râre a Guver nului, la propunerea ministrului justi iei, cu avizul C.S.M. În raport cu natura 
i num rul cauzelor, în cadrul judec toriilor se pot în  in a sec ii sau complete specializate.

II. ROLUL INSTAN EI DE JUDECAT  – EXPLICA II

instan a de judecat  solu ioneaz  cauza dedus  judec ii cu garantarea respect rii drepturilor 
subiec ilor procesuali i asigurarea administr rii probelor pentru l murirea complet  a 
împrejur rilor cauzei în scopul a  rii adev rului, cu respectarea deplin  a legii;
instan a poate solu iona cauza potrivit procedurii de drept comun, sau poate încuviin a judecata 
potrivit procedurii abreviate;
actele de judecat  sunt acte jurisdic ionale prin care se efectueaz  activitatea de judecat  
în vederea realiz rii scopului procesului penal i constau în hot râri pe care instan a le ia pe 
parcursul procesului penal cu privire la solu ionarea ac iunii penale sau civile; 
în cursul judec ii instan a veri  c  legalitatea i temeinicia acuza iei penale for mulate de 
procuror, precum i a preten iei civile formulate de partea civil , adop tând o hot râre prin care 
se solu ioneaz  latura penal  i civil  a cauzei;
atribu iile pre edintelui completului:

i) pre edintele com ple tului conduce edin a, îndeplinind toate îndatoririle prev zute de 
lege, i decide asupra cererilor formulate de procuror, persoana v t mat  i de p r i, 
dac  rezolvarea acestora nu este dat  în c derea completului;
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investiga iile vizând judec torii i procurorii sunt în com peten a SIIJ;
procurorii militari efectu eaz  urm rirea penal  potrivit com pe ten ei parche tului din care fac 
parte, fa  de to i participan ii la s vâr irea infrac iu nilor comise de militari, urmând a   sesizat  
instan a civil  competent  mate rial sau personal;
în cazul infrac iunilor care sunt de competen a D.N.A., s vâr ite de militarii în activitate, urm -
rirea penal  se efectueaz  de procurori militari din cadrul D.N.A., indi ferent de gradul militar pe 
care îl au persoanele cercetate [art. 13 alin. (6) din O.U.G. nr. 43/2002];
procurorul militar din cadrul parchetului corespunz tor in stan ei competente s  judece cauza 
particip  la edin ele de judecat   e în fa a instan elor civile,  e a celor militare în cau zele în 
care urm rirea penal  a fost efectuat  de un parchet militar;
în principiu, în cazul în care în cursul urm ririi penale suspectul sau inculpatul pierde calitatea 
care atr gea competen a personal , parchetul pe rolul c ruia se a   cauza, dac  nu re ine vreun 
alt temei care s  îi atrag  în continuare competen a, va trebui s  dispun  declinarea competen ei
c tre parchetul competent material/personal; ca excep ie, parchetul pe rolul c ruia se a   cauza 
va continua efectuarea urm ririi penale i dup  pierderea calit ii personale a suspectului/
inculpatului dac  fapta are leg tur  cu atribu iile de serviciu ale acestuia;
dobândirea calit ii dup  s vâr irea infrac iunii, în principiu, nu determin  schimbarea compe-
ten ei parchetului, cu excep ia situa iei în care calitatea dobândit  este una dintre cele prev zute 
de art. 40 alin. (1) C.proc.pen. (de exemplu, cea de parlamentar sau membru al Guvernului ori 
judec tor al Înaltei Cur i de Casa ie i Justi ie).

BLACK BOX

Ca urmare a DCC nr. 302/2017, va   sanc io nat  cu nulitatea absolut înc lcarea nor melor referitoare 
la competen a material /personal  a organelor de urm rire penal , indiferent dac  organul de urm rire 
penal  este inferior sau superior celui competent, ori în caz de înc lcarea competen ei unui organ de 
urm rire penal  specializat sau de înc lcare de c tre un parchet specializat a competen ei parchetelor de 
drept comun. Nelegalitatea constând în efectuarea urm ririi penale de un organ necompetent material 
poate   invocat  pe parcursul urm ririi penale în scopul declin rii competen ei în favoarea organului 
de urm rire penal  competent, sau în faza camerei preliminare în vederea ob inerii restituirii cauzei la 
organul de urm rire penal  competent.

IV. ACTELE DIN FAZA URM RIRII PENALE – EXPLICA II

1. acte de cercetare penal : în principal, sunt actele prin care sunt strânse probele cu privire la existen a 
infrac iunilor, la iden ti  carea f ptuitorilor i la stabilirea r spunderii penale sau civile a acestora; actele 
de cercetare penal  sunt, de regul , acte procedurale; nu trebuie omis îns  c  anumite procedee probatorii 
trebuie încuviin ate în prealabil de procuror, iar ordonan a prin care se dispun are natura unui act procesual, 
 ind totodat  un act de cercetare penal ;
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2. acte de urm rire penal : au un domeniu limitat,  ind cele prin care, dup  evaluarea probelor strânse, 
se dispune continuarea efec tu rii urm ririi penale, punerea în mi care a ac iunii penale, respectiv cele prin 
care se dispune cu privire la luarea, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a m surilor preventive ori a 
altor m suri procesuale; astfel, actele de urm rire penal  sunt numai acte procesuale, nu i acte procedurale;

3. potrivit art. 286 alin. (2) C.proc.pen, ordonan a trebuie s  cuprind :
a.  denumirea parchetului i data emiterii;
b.  numele, prenumele i calitatea celui care o întocme te;
c.  fapta care face obiectul urm ririi penale, încadrarea juridic  a aces teia i, dup  caz, datele 

privitoare la persoana suspectului sau inculpatului;
d.  obiectul actului sau m surii procesuale ori, dup  caz, tipul solu iei, precum i motivele de fapt 

i de drept ale acestora;
d1.  atunci când este cazul, men iunea c ii de atac disponibile, cu ar tarea termenului în care aceasta 

poate   exercitat ;
e.  date referitoare la m surile asigur torii, m surile de siguran  cu caracter medical i m surile 

preventive luate în cursul urm ririi;
f.  alte men iuni prev zute de lege;
g.  semn tura celui care a întocmit-o.

4. organele de cercetare penal  dispun, prin ordonan , asupra actelor i m surilor procesuale i formuleaz  
propuneri prin referat;

5. alte acte care se pot întocmi în faza de urm rire penal :
a.  rechizitoriul sau acordul de recu noa  tere a vinov iei, ca acte de sesizare a instan ei de 

judecat ;
b. avizul procurorului ierarhic superior privind legalitatea i temei nicia rechizi to riului sau 

a ordonan ei de renun are la urm  rirea penal  ori pentru  xarea limi telor în care se încheie 
acordul de recunoa  tere a vinov iei i cel privind efectele acordului;

c.  cererea de declarare a con testa iei i moti  varea contes ta iei, în procedurile desf   urate în 
fa a judec torului de drepturi i libert i;

d.  procesul-verbal: înscrisul întocmit de organele judiciare, prin care acestea constat  fapte sau 
împrejur ri ce pot contribui la a  area adev rului în procesul penal ori atest  înde plinirea unor 
acte pro cesuale;

e.  procurorul poate s  dispun  prin ordonan  acte procesuale (de pild , punerea în mi care 
a ac iunii penale) sau m suri procesuale (de exemplu, re inerea, controlul judiciar, controlul 
judiciar pe cau iune) ori s  întocmeasc  propuneri prin care s  solicite judec torului de 
drepturi i libert i luarea sau prelungirea unor m suri preventive sau încuviin area unor 
procedee probatorii. În cazurile în care procurorul sesizeaz  judec torul de drepturi i libert i, 
judec torul de camer  preliminar  ori alte autorit i prev zute de lege, în vederea solu ion rii 
propunerilor ori cererilor formulate în cursul urm ririi penale, va înainta copii numerotate i 
certi  cate de grefa parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe cele care au leg tur  cu 
cererea sau propunerea formulat . Organul de urm rire penal  p streaz  originalul actelor, în 
vederea continu rii urm ririi penale.
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NU FI TENTAT S  CONSIDERI C  (…)

(...) 1. actele emise de procuror sunt numai acte de urm rire penal , deoarece exist  situa ii pe 
parcursul urm ririi penale în care dispune cu privire la diferite m suri cu caracter administrativ prin 
acte care trebuie cali  cate ca acte de cercetare penal  (de pild , dispunerea prelungirii dreptului de 
circula ie);

(...) 2. organele de cercetare penal  întocmesc referate numai în cauzele în care competen a de 
solu ionare apar ine procurorului, deoarece Codul de procedur  penal  prevede posibilitatea de   
întocmit acest act i în cauzele în care procurorul trebuie s  sesizeze judec torul de drepturi i 
libert i pentru dispunerea unei m suri procesuale ori încuviin area unui procedeu probatoriu.

BLACK BOX

1. în cazul infrac iunilor de audien , procurorul poate dispune prin declara ia oral  consem nat  în 
încheierea de edin  începerea urm ririi penale i/sau punerea în mi care a ac iunii penale;

2. în principiu, atât împotriva actelor de cercetare penal , cât i a celor de urm rire penal  se poate 
formula plângere în condi iile art. 339 C.proc.pen.;

3. actele de urm rire penal  sau de cercetare penal  pot   in  rmate în condi iile art. 304 C.proc.pen.; 
ca excep ie, legea stipuleaz  un control judec toresc al unora dintre actele de urm rire penal , plângerea 
împotriva acestora urmând a   solu ionat  de judec torul de drepturi i libert i;

4. procurorul poate in  rma numai actele i m surile procesuale dispuse de organele de cercetare 
penal , nu i referatele cu propuneri întocmite de acestea;

5. chiar dac  în cursul urm ririi penale doar procurorul poate dispune anularea unui act procesual/
procedural nelegal sau excluderea unei probe nelegale/neconstitu ionale, judec torul de drepturi 
i libert i poate restrânge baza analizei sale numai la probele pe care le consider  legal sau loial 

administrate, ori s  re in  doar anumite acte ca  ind legale întocmite, f r  a dispune anularea/excluderea 
celorlalte;

6. în faza de camer  preliminar  procurorul poate întocmi: a. actul de regularizare a rechi zitoriului, 
care trebuie supus avizului procurorului ierarhic superior privind legalitatea i temeinicia; b. cererea de 
declarare a contesta iei i motivarea contesta iei.

V. ORGANELE DE CONSTATARE – EXPLICA II

sunt organe extrajudiciare care, de i nu sunt organe de urm rire penal , au obliga ia legal  de a 
îndeplini anumite acte strict i limitativ pre v zute de lege:

a.  s  ia m suri de conservare a locului s vâr irii infrac iunii i de ridi care sau conservare a 
mijloacelor materiale de prob ;

b.  în cazul infrac iunilor  agrante, au dreptul de a face perchezi ii corporale sau ale 
vehiculelor, de a-l prinde pe f ptuitor i de a-l prezenta de îndat  organelor de urm -
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BLACK BOX

1. potrivit art. 64 alin. (4) i (5) din Legea nr. 304/2004, republicat , lucr rile repartizate unui 
procuror pot   trecute altui procuror în urm toarele situa ii: a. suspendarea sau încetarea calit ii 
de procuror, potrivit legii; b. în absen a sa, dac  exist  cauze obiective care justi  c  urgen a i care 
împiedic  rechemarea sa; c. l sarea cauzei în nelucrare în mod nejusti  cat mai mult de 30 de zile. 
Procurorul poate contesta la Sec ia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul 
procedurii de veri  care a conduitei procurorilor, m sura de repartizare dispus  de procurorul ierarhic 
superior;

2. prin DCC nr. 633/2018, Curtea Constitu ional  a apreciat c  principiul repartiz rii aleatorii nu se 
poate aplica i în activitatea organelor de urm rire penal ;

3. art. 59 alin. (2) C.proc.pen. prevede cu caracter imperativ ca, în cadrul aceleia i localit i, 
procurorul sau organul de cercetare penal , dup  caz, s  efectueze toate actele de urm rire, chiar dac  
unele dintre acestea trebuie înde plinite în afara razei sale teritoriale; pe cale de consecin , organele de 
urm rire penal  nu pot delega sau dispune o comisie rogatorie pentru efectuarea actelor de urm rire de 
organele din cadrul aceleia i localit i, în a c ror raz  teritorial  trebuie efectuate.

B. Competen a func ional  a organelor de urm rire penal  

organele de urm rire penal  sunt acele organe care efectueaz  urm rirea penal , respectiv: 
procurorii constitui i în parchete i organele de cercetare penal  (generale i speciale);
organele de cercetare penal  efec  tueaz  cercetarea penal ; î i desf oar  activitatea de 
urm rire penal  sub conducerea i suprave gherea procurorului;
competen a func ional  a parchetului în efectuarea urm ririi penale este, de regul , 
facultativ ; organele de cercetare penal  efectueaz  cercetarea penal , iar par chetul prin 
intermediul procurorilor supravegheaz  activitatea acestora (competen  func ional  exclusiv  
a procurorului); procurorul poate prelua orice cauz  de la organele de cercetare penal  a c ror 
activitate o supravegheaz  pentru a efectua personal urm rirea penal ;
procurorul efectueaz  urm rirea penal  în cazurile prev zute de lege (competen  func ional  
exclusiv ), particip  la edin ele de judecat , exercit  c ile de atac prev zute de lege.

C. Competen a material  a organelor de urm rire penal  

organele de cercetare penal ale poli iei judiciare au o competen  material  general ; pot 
efectua actele de cercetare penal  cu privire la orice infrac i  une, cu excep ia celor date de lege 
în competen a obli  ga  torie a procurorului ori a orga nelor de cercetare penal  speciale;
organele de cercetare penal  speciale, în urma deleg rii dispuse de procuror, efectueaz  acte 
de urm rire penal  cores punz tor specializ rii structurii din care fac parte, în cazul s vâr irii 
infrac iunilor de c tre militari sau în cazul infrac iunilor de corup ie i de serviciu prev zute de 
Codul penal, s vâr ite de c tre personalul navigant al marinei civile, dac  fapta a pus sau a putut 
pune în pericol siguran a navei sau naviga iei ori a personalului;
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g. în ipoteza în care instan a sesizeaz  CJUE în vede rea pronun rii unei hot râri preliminare 
care s  asigure interpretarea i aplicarea uniform  a dreptului Uniunii Europene în toate 
statele membre.

suspendarea judec ii este obligatorie dac  instan a care sesizeaz  CJUE este instan a de 
apel, respectiv facultativ atunci când instan a care sesizeaz  CJUE este cea învestit  cu 
judecarea cauzei penale în prim  instan .

SUBIECTE RECAPITULATIVE

1. Este posibil  judecata unei cauze civile într-o unitate militar ?

2. Partea care este reprezentat  la judecat  de avocatul din o  ciu poate lua termenul în cuno tin ?

3. Dac  instan a dispune disjungerea ac iunii civile de cea penal , la judecata cauzei disjunse este 
obligatorie participarea procurorului?

4. Procurorul ultragiat de un martor poate dispune luarea m surii re inerii?

5. În cazul comiterii unei infrac iuni de audien , procurorul de edin  poate dispune luarea m surii 
controlului judiciar?

6. Infrac iunile de audien  sunt întotdeauna infrac iuni  agrante?

7. Suspendarea judec ii cauzei pe motiv de boal  grav  se dispune pe o durat  nedeterminat ?

8. Este obligatorie citarea procurorului în cauzele la judecata c rora particip ?

9. Procurorul de edin  poate invoca un caz de stingere a ac iunii penale care s  conduc  la 
pronun area unei solu ii de achitare?

10. Cererea de a   judecat în lips  poate   formulat  oral?

11. Persoana v t mat  poate   adus  cu mandat la judecarea cauzei?

12. Suspendarea judec ii constituie un caz de încetare de drept a m surilor preventive?

TEME DE ANALIZ  I DEZBATERE

X i Y sunt acuza i de comiterea infrac iunii de furt cali  cat în coautorat. Pe parcursul judec ii X este 
diagnosticat cu o boal  grav  i, din considerente medicale, nu mai poate participa la judecata cauzei. Va 
putea solicita Y suspendarea judec ii cauzei? Este obligatorie suspendarea judec ii?



XIV

Fi e de Procedur  penal . Partea general

PLAN DE R SPUNS

1. Identi  carea 
situa iilor de 
fapt care sunt 

relevante pentru 
formularea unui 

r spuns

a. la data comiterii furturilor, inculpatul X era un minor cu vârsta cuprins  între 
14-16 ani; X s-a a  at în stare de minoritate pe parcursul întregii urm riri penale, inclusiv 
la data sesiz rii instan ei cu rechizitoriu; starea de minoritate a inculpatului atr gea, pe 
de o parte, inciden a unor institu ii procesuale relative la asisten a juridic  obligatorie 
i administrarea unor probe (raport de expertiz  psihiatric  obligatorie i referatul de 

evaluare), iar pe de alt  parte obligativitatea desf ur rii procesului penal potrivit regulilor 
speciale ale procedurii referitoare la infractorii minori (citare, nepublicitatea edin ei);

b. inculpatul nu a recunoscut în fa a instan ei comiterea infrac iunii de viol;
c. persoana v t mat  Y a fost minor  pe parcursul întregului proces penal. Aceast  

stare atr gea inciden a unor institu ii relative la asisten a juridic  sau la m surile asigu-
ratorii. Persoana v t mat  Y nu a renun at la preten iile civile;

d. exercitarea ac iunii civile în procesul penal de c tre procuror în numele persoanei 
v t mate minore Y obliga instan a s  se pronun e cu privire la aceast  ac iune, în absen a 
renun rii la preten iile civile;

e. persoanele v t mate AB i Z nu s-au constituit p r i civile în procesul penal;
f. p rin ii inculpatului minor nu au fost cita i i nici introdu i în proces ca p r i respon-

sabile civilmente;
g. acuza ia de ultraj atr gea obligativitatea efectu rii urm ririi penale de c tre procuror;
h. instan a a fost sesizat  cu o infrac iune de furt în form  continuat  con inând 

6 ac iuni de sustragere de bunuri (cinci comise în dauna lui AB i una în dauna lui Y), 
o infrac iune de viol i una de ultraj re inute în concurs real;

i. actele emise de organele judiciare în  ecare faz  procesual  respect  doar în parte 
exigen ele procedurale; astfel, se remarc  elemente de nelegalitate chiar de la începerea 
urm ririi penale in personam, desf urarea unei proceduri de con  rmare neprev zute de 
lege, extinderea urm ririi penale i a ac iunii penale de un organ judiciar necompetent 
material, con  rmarea rechizitoriului într-o cauz  în care elementele de nelegalitate erau 
evidente, stabilirea caracterului de  nitiv al încheierii prin care judec torul de camer  
preliminar  dispune o solu ie sui generis, dispozi ia nelegal  a instan ei referitoare la 
publicitatea edin ei de judecat , încuviin area procedurii abreviate, de i inculpatul nu 
a recunoscut toate acuza iile, respingerea probelor ca nefondate în condi iile în care 
acestea nu erau permise de lege, judecarea cauzei f r  efectuarea referatului de evaluare, 
nelegalitatea procedurii de citare sau nelegalit ile constatate în sentin  referitoare la 
solu iile relative la ac iunea penal  sau ac iunea civil ;

j. în cazul infrac iunii de viol comise în forma de baz  înl turarea r spunderii penale 
are loc numai pe calea retragerii plângerii prealabile. Sesizarea organelor de urm rire 
penal  s-a realizat pe calea plângerii prealabile, îns  nu exist  o manifestare de voin  
de retragere a acesteia;

k. lipsa procedurii de con  rmare a m surii arest rii preventive;
l. nerespectarea termenului peremptoriu de formulare a propunerii de prelungire a 

m surii preventive;
m. lipsa unei dezbateri cu privire la încadrarea juridic ;
n. arestarea inculpatului direct prin sentin .



XV

Structura  elor

2. Determinarea 
institu iilor de 

drept procesual 
incidente

a. competen a organelor de urm rire penal ;
b. începerea urm ririi penale in rem, punerea în mi care a ac iunii penale, extin-

derea urm ririi penale i a ac iunii penale; acte procesuale i competen e;
c. obliga ii ulterioare punerii în mi care a ac iunii penale;
d. exercitarea ac iunii civile de c tre procuror; cazuri în care luarea m surii 

asigu ratorii este obligatorie;
e. probe obligatoriu a   administrate în anumite proceduri cu minori: referatul de 

evaluare i raportul de expertiz  psihiatric ;
f. asisten a juridic  obligatorie a inculpatului i p r ii civile, în caz de minoritate;
g. arestare preventiv  în lips ; data punerii în executare a mandatului de arestare; 

modul de calcul al duratei maxime a m surii arest rii preventive în cursul urm ririi 
penale; procedura remediu, procedura prelungirii m surii preventive; luarea m surii 
arest rii preventive în faza de judecat ;

h. m suri asigur torii;
i. citarea;
j. cheltuielile judiciare c tre stat;
k. procedura de camer  preliminar  în ipoteza în care nu sunt formulate cereri 

i excep ii; solu iile pe care le poate pronun a judec torul de camer  preliminar ;
l. procedura de judecat  cu inculpa ii minori;
m. procedura abreviat  în cazul recunoa terii învinuirii;
n. schimbarea încadr rii juridice;
o. dispozi iile instan ei cu privire la ac iunea penal  i cea civil ;
p. solu iile instan ei cu privire la m surile preventive.

3. Aplicarea legii 
situa iilor de 

fapt identi  cate 
i identi  carea 
gre elilor de 
procedur  

din cuprinsul 
TAD-ului

Se vor enumera înc lcarea normelor de procedur  enumerate;
Corectitudinea r spunsului nu implic  i indicarea temeiurilor de drept. Trimi-

terile din modelul de rezolvare propus mai jos la diferite articole din Codul de 
proce dur  penal  sunt f cute în scopul facilit rii identi  c rii normei procedurale i 
în vederea recapitul rii rapide a materiei.


